
Apesar do enorme perigo, 
muitos motoristas continuam 
desrespeitando a sinalização 
de proibido fazer a conversão 
no encontro das avenidas José 
Rodrigues Pereira e Sena-
dor Lima Guimarães, quando 
se está subindo sentido Raja 
Gabaglia. Quem convive dia-

riamente próximo ao cruza-
mento revela que esta situa-
ção já se tornou corriqueira 
e, infelizmente, os acidentes 
também. Mais do que uma 
ação dos órgão responsáveis 
pelo trânsito, eles esperam a 
conscientização por parte dos 
condutores.
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Vaidade 
não tem 
idade

No último dia 1º de feve-
reiro a maioria das escolas de 
Belo Horizonte retomou as 
atividades. Com o calendá-
rio letivo a postos, é hora da 
equipe pedagógica começar 
a entrar no clima. O papel da 
escola está mudando muito 
rapidamente. Hoje, os alunos 
têm informação vinda de to-
das as partes, principalmente 
pelo fácil acesso à tecnolo-

gia. Diante desse cenário, a 
escola precisa repensar o seu 
papel e oferecer mais possi-
bilidades a este ‘novo aluno’.  
No Buritis, as instituições de 
ensino seguem esta linha e 
2017 inicia com importantes 
novidades, não tanto na es-
trutura física, mas especial-
mente em uma nova aplica-
ção do ensino/aprendizagem.  

A alimentação deve ser va-
riada e equilibrada, indepen-
dentemente da estação do ano. 
Mas, no calor, todos precisam 
ter atenção redobrada. As altas 
temperaturas, somadas à falta 
de higiene no preparo dos ali-

mentos, estimulam a prolife-
ração de microrganismos que 
aumentam as chances dos pro-
dutos estragarem. Para evitar 
problemas com a saúde, é im-
portante seguir as orientações 
de um nutricionista.

Os foliões do Buritis já estão na contagem regressiva para o carnaval 
2017. Mais uma vez, o bairro contará com grandes atrações para a 
festa do Momo. Pelo segundo ano consecutivo, o Bloco Baianeiros irá 
desfilar pelas ruas do Buritis. Além disso, dois eventos pré-carnaval 
prometem alegrar os moradores de todas as idades. Confira a agenda.

A FOLIA 
VAI COMEÇAR
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Editorial

Cartas

No final do mês de janeiro 
os moradores das proximida-
des da Rua Aggeo Pio So-
brinho, no trecho onde ficam 
concentrados os bares e res-
taurantes do Buritis 2, foram 
surpreendidos numa noite de 
quinta-feira com um evento 
de pré-carnaval. Um grupo de 
jovens vestidos com abadás e 
munidos de instrumentos mu-
sicais organizou de última hora 
a festança. O resultado, para 
uns, foi um evento bacana. Mas 
para a maioria dos vizinhos foi 
um transtorno, pois atrapalhou 
o trânsito, assustou os donos 
de estabelecimentos e os seus 
frequentadores, causou barulho 
e o local amanheceu com uma 
sujeira danada.

No dia seguinte ninguém 
sabia dar notícia a respeito da 
organização do evento. Não 

havia nenhum registro na Pre-
feitura de que ele seria realiza-
do, nada na Polícia Militar nem 
na BHTrans. É fundamental 
que este tipo de evento não se 
repita. Nada contra a alegria. 
Nada contra o carnaval. Mas 
eventos na rua realizados de 
última hora geram muito mais 
incômodo do que felicidade.

Nos últimos anos o carna-
val de Belo Horizonte deu uma 
guinada de 180 graus. Durante 
o período de momo, a cidade 
ficava praticamente deserta. Os 
belo-horizontinos que gostam 
da folia invadiam o interior 
do estado e cidades litorâneas 
em busca de um paticumbum 
prugurundum. Porém, a partir 
de 2012 este cenário começou 
a mudar por vários motivos. 
Viajar durante o carnaval se 
transformou em um inferno. 

Longos engarrafamentos que 
obrigavam as pessoas a passa-
rem praticamente dois dias nas 
estradas. Nos destinos carnava-
lescos, péssimo atendimento, 
falta de infraestrutura e preços 
astronômicos.   

Espontaneamente, muitas 
pessoas passaram a ficar na 
cidade, organizaram um gru-
po de amigos e saiam pelas 
ruas com animação e alegria. 
Foram surgindo os chamados 
“bloquinhos” e o carnaval de 
rua de Belo Horizonte come-
çou a ressurgir com uma for-
ça inimaginável. Sem abadá, 
camarote ou pulseirinha. A 
Prefeitura tomou uma atitude 
inteligente. Tratou de desburo-
cratizar o processo e deu aos 
desfiles dos bloquinhos o ca-
ráter de manifestação cultural. 
Até então eram tratados como 

eventos, o que exigia uma bu-
rocracia desanimadora.

Em 2013, vendo o cresci-
mento do número dos chama-
dos “bloquinhos”, a Prefeitura 
tomou a decisão de fazer o ca-
dastramento desses blocos para 
organizar melhor a festa. Hou-
ve resistência por parte de al-
guns blocos, que alegavam que 
a Prefeitura queria tomar conta 
do carnaval. O cadastramento 
era algo super simples. O líder 
do bloco preenchia um formu-
lário comunicando o dia, horá-
rio de saída do bloco, tempo de 
desfile, o trajeto e a previsão 
do número de pessoas.

De conhecimento dessas 
informações, a Prefeitura, por 
meio de seus diversos órgãos, 
providenciava a infraestrutura, 
banheiros químicos, desvios 
de trânsito, segurança com a 

Guarda Municipal e a Polícia 
Militar e, principalmente, a 
limpeza do local por onde os 
blocos passavam. A receita deu 
certo e desde então o carnaval 
de Belo Horizonte tem sido um 
verdadeiro sucesso, atração na-
cional e passou até a chamar a 
atenção dos turistas.

E é importante que o carna-
val de BH continue assim. Di-
versificado, democrático, orga-
nizado, barato, seguro, saudável 
e cheio de alegria e animação. 
Aqui no bairro estão previstos 
desfiles de blocos, eventos de 
pré-carnaval e até carnaval para 
crianças. Tudo devidamente re-
gistrado, como você pode con-
ferir na página 11. Portanto, va-
mos respeitar as regras para que 
o nosso carnaval melhore ainda 
mais neste 2017. Nada de fes-
tanças de última hora. 

caRNavaL saudÁveL R

ANIMAIS NAS RUAS
Estou acompanhando o Jor-

nal do Buritis também pelas 
redes sociais e vejo que o 
jornal está sempre querendo 
ouvir a opinião dos morado-
res sobre temas polêmicos. 
Mas me deu um desânimo 
danado ver uma moradora fa-
lar que a questão do recolhi-
mento das fezes de animais 
nas ruas é assunto irrelevan-
te. Sinceramente, acho que é 
um dos principais problemas 
do  bairro. Os donos de cães 
saem na cara dura e deixam 
seus bichinhos sujarem e fe-
derem os nossos passeios. 
Lamentavelmente, tem gente 
que é muito sem noção.

Mário rodrigues

CARNAVAL
Ouvi falar tão bem do car-

naval de Belo Horizonte nos 
últimos anos que resolvi passar 
aqui, se possível aqui mesmo 
no bairro. Gostaria de sugerir 
ao Jornal do Buritis fazer um 
levantamento de quais eventos 
de carnaval teremos no bairro.

AdriAnA guedes

n Prezada Adriana, sua solicita-
ção está atendida na página 11.

JornAL do BuriTis

ANEL DO BURITIS
Muito louvável qualquer 

ideia que tenha como objetivo 
melhorar o trânsito do bairro. 
Gostei de conhecer a matéria do 
Anel do Buritis que vocês abor-

daram na edição de janeiro. Só 
que ela chega em um momento 
de recessão, que o país está que-
brado e os governos completa-
mente sem dinheiro. O próprio 
Alexandre Kalil ganhou a elei-
ção falando que só ia melhorar o 
funcionamento das coisas. Não 
ia fazer nenhuma grande obra.

eucLides MoreirA

ENCHENTES
Acho que o Jornal foi um 

pouco precipitado ao falar que as 
obras no Córrego do Cercadinho 
"passaram" no teste no período 
de chuvas deste ano. Realmente, 
as obras realizadas no ano passa-
do na Rua Pedro Laborne Tavares 
até o momento seguraram a onda. 
Mas as chuvas não foram pesa-

das. Neste mês de janeiro não deu 
nenhuma pancada pra valer. Te-
mos que esperar as águas de mar-
ço fechando o verão.

siLvério Torres

BURACOS
Na qualidade de moradora do 

Buritis há 20 anos, venho sugerir 
a esse importante jornal da co-
munidade uma reportagem que 
esclareça os moradores sobre as 
ruas esburacadas do bairro. O 
serviço de Tapa Buracos da Pre-
feitura funciona corretamente, 
mas tem de haver a colaboração 
dos moradores para ligarem no 
156 e solicitar o serviço para a 
sua rua ou avenida. A Prefeitura 
não tem um drone para detectar 
quais ruas estão cheias de bura-

cos. Assim, se cada morador se 
conscientizar de seu papel fis-
calizador solicitando o serviço, 
haveria uma melhor qualidade 
de vida no bairro. Informo que 
para solicitar o serviço o cidadão 
precisa dizer o CEP da rua ou 
avenida, bem como a numeração 
correspondente aos buracos.

MAriA ApArecidA MAchAdo

Moradora

MÚSICA
Gostei de saber que o nos-

so Bruno Tonelli está lançando 
disco na Índia. Conheci pesso-
almente o Bruno e já o vi tocar 
em muitas casas em Belo Ho-
rizonte. Além de um excelen-
te artista, é uma ótima pessoa. 
Torço por ele e tenho certeza 

“O Amor nos tempos do AI-5” é 
romance de estréia do escritor Ricardo 
de Moura Faria, morador do Buritis há 
oito anos. Natural de Dores do Indaiá 
(MG), Ricardo foi professor de História 
em vários colégios e cursinhos de Belo 
Horizonte, entre eles o colégio Promo-
ve, o colégio Roma, o União Pré-Ves-
tibular. No UNI-BH exerceu a cadeira 
de História Moderna e Contemporânea 
por 18 anos, tendo encerrado a carreira 
de magistério em 2004. Sua formação 
em História (UFMG) e pós-graduação 
(PUC-MG) possibilitaram seu ingresso 
em duro concurso público para se tor-
nar Consultor da Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais, nas áre-
as de Educação e Cultura.

Foi autor e co-autor de mais de 70 
livros didáticos e paradidáticos de His-
tória, publicados pelas editoras Lê, For-
mato, Contexto e Saraiva. 

Sua produção literária teve início 
com este romance publicado pela Edi-
tora Novo Século em dezembro de 
2015, quando realizou o lançamento na 
Livraria Usina das Letras, em BH.

Em 2016, participou das Bienais do 
Livro de Belo Horizonte, de São Paulo 
e de Brasília.

O romance “O amor nos tempos do 
AI-5” tem como palco a cidade de Belo 
Horizonte na década de 1970, especifi-
camente os anos 1971 e 1972.

 É uma obra de ficção, solidamen-
te embasada no contexto histórico da 
época, tanto o nacional quanto o in-
ternacional.

Nesse cenário, inscreve-se a ficção. 
Uma trágica e emocionante história 
amorosa, possível, talvez, por demons-
trar que a liberdade na cama era o coro-
lário da falta de liberdade política.

Tudo acontece ao som da música 
de compositores clássicos e daqueles 
da MPB que eram cantados e tocados 
pela juventude.

ESCRITOR DO BURITIS COMEMORA UM ANO DE SUCESSO

A família Alfonso, do prestigiado restaurante do Buritis, 
esteve no lançamento do livro do autor.

“O amor nos tempos do AI-5” traz à vista o que é 
comum e normal na vida de um casal, mas que na 
boca de moralistas é perversão sexual. Se quiser saber, 
na verdade, o que é perversão leia o livro “Os 120 dias 
de Sodoma” de Marques de Sade. O que Ricardo de 
Moura Faria diz, através das palavras e ações das quatro 
personagens principais, é que o conhecimento e a 
consciência proporcionam a liberdade e o respeito, sem 
os quais os atos sexuais são indignos. 

Prof. Antônio de Paiva Moura, 
do UNI-BH e da UEMg

Ricardo de Moura Faria, professor como os seus 
personagens, exibe uma técnica só encontrada nos bons 
escritores: de repente, surgem fatos e personagens até 
então desconhecidos. E ele os desvenda aos poucos, com 
suspense, mantendo o interesse pela leitura.
Enfim, o escritor propõe uma profunda reflexão em sua 
obra: a pureza do amor em confronto com a estupidez 
da extrema violência - não importa se de esquerda ou de 
direita - naqueles tempos do AI-5 da ditadura militar no 
Brasil. Pois assim é nosso mundo, vasto mundo, como 
diria Drummond.

Luciano Ornelas 
Jornalista, ex-Editor-Chefe de O Estado de S. Paulo

gostei do fôlego, do apuro despretensioso da linguagem, 
da veracidade dos diálogos, da perfeita reconstituição 
da época em que a revolução sexual derrotou os 
preconceitos da tradicional família mineira. Muito bom o 
final, surpreendente e muito forte. 

Lino de Albergaria 
Escritor

Depois de muitas viagens, só agora encontro tempo de 
lhe agradecer seu excelente “O amor nos tempos do 
AI-5”. A construção do romance é ótima, você conhece 
muito bem o pano de fundo histórico, a revolução 
sexual dos anos 60 e sobretudo, o ambiente tóxico das 
universidades. Adorei! Que venham mais!

Mary del Priore, 
Historiadora

Alguns comentários sobre o romance 
“O amor nos tempos do AI-5”

O livro pode ser encontrado na Livraria Leitura 
do Shopping Paragem, ou pedido diretamente ao 

autor pelo email mourafaria@hotmail.com.
Resenhas e comentários sobre o romance podem ser lidos na 

fanpage do autor: www.facebook.com.br/paginadoricardofaria 

que qualquer hora dessas vai es-
tourar pelo país afora.

sTeLA reis

TEATRO
Nossa cidade realmente tem 

uma veia artística muito grande. 
A atual campanha de populari-
zação do teatro e da dança está 
muito bacana. É o mais tradicio-
nal evento da cena cultural de 
BH e um dos maiores do Brasil. 
Já assisti cinco peças e pretendo, 
até o final da campanha, assistir 
pelo menos mais umas três. As 
de comédia são as que mais me 
chamam atenção, porém as de 
dança também me emocionam. 
Vale a pena conferir.

LArA cosTA

Moradora 
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 Educação

O mês de fevereiro indica 
um momento importante na 
vida de crianças e jovens. É 
o retorno à sala de aula após 
merecidas férias. Para alguns, 
representa o início do ciclo es-
colar, para outros, a entrada em 
uma nova instituição. Nas es-
colas do Buritis, tanto quem se 
enquadra em um perfil, quanto 
em outro, a volta às aulas será 
repleta de novidades. A cada 
nova etapa as instituições edu-
cacionais se empenham mais 
em oferecer o melhor ensino/
aprendizagem aos seus alunos 
e isto mantém o bairro como 
referência, quando se aponta o 
setor na capital mineira.

Na Educação Infantil nos-
sas escolas são sempre desta-
que. A Bilboquê Buritis, por 
exemplo, possui uma estrutura 
que privilegia, dentre outros, 
os espaços externos onde há 
um parque especialmente pro-
jetado para atender os alunos, 
quadra de esportes, árvores fru-
tíferas, casa de bonecas, quios-
que, horta, sala de multimeios, 
entre outros. Tudo isso impul-
siona não só o planejamento 
curricular, como também  o 
serviço de escola integrada, 
que será fortalecido ainda mais 
em 2017. A partir deste ano, os 
alunos que optarem por esten-
der o horário escolar, contarão 
com diversas opções. Segundo 
Maria Claret Lamounier Elias, 
diretora da Bilboquê, muito 
mais que oficinas de arte, mú-
sica e outras atividades recrea-
tivas, os alunos vão participar 
de aulas de movimento corpo-
ral. Além do almoço e outras 
refeições balanceadas. Os pe-
quenos ainda terão o banho 
e um horário para o sono. Já 
as crianças maiores terão um 
acompanhamento pedagógico 
especial, com professores es-
pecializados que irão auxiliar 
nos exercícios do ‘para casa’. 
“Buscamos criar um tempo 
integral que seja mais do que 
uma simples continuidade 
de tudo que já é ensinado no 

voLta às auLas com Novidades
Escolas do Buritis investem para manter o bairro como referência no setor educacional

horário de aula regular. O que 
pretendemos é oferecer algo 
novo e diferenciado às crian-
ças e suas famílias”. 

Na Vila Buritis as novida-
des não param. Além da re-
estruturação das salas de aula 
e início da escolarização no 
turno da manhã, a escola ago-
ra terá em sua grade curricular 
uma oficina de empreendedo-
rismo para crianças de quatro e 
cinco anos. Elas serão estimu-
ladas a um espírito empreen-
dedor, desenvolvendo diversas 
habilidades como a tomada de 
iniciativa, criatividade, apren-
dizado com o erro, entre ou-
tros. Outra grande aquisição 

pedagógica será a nova par-
ceria com o grupo Canal 100 
para o enriquecimento das au-
las de musicalização.

Atendendo a sugestão das 
famílias, a Vila Buritis tam-
bém irá propor para este ano 
a “Vila Baby”, um espaço so-
mente para alunos de três me-
ses a dois anos. “Entendemos 
que a escola necessita de um 
espaço adequado às suas ne-
cessidades e conforto, desta 
forma estarão em uma uni-
dade que oferece mais segu-
rança, área interna e externa 
toda plana, sem desníveis de 
escadas ou rampas, contando, 
naturalmente, com uma boa 

estrutura pedagógica até que 
atinjam a idade de três anos 
para então se transferirem 
para a Vila Buritis, Unida-
de II, situada na mesma rua”, 
afirmam as diretoras Maria 
Beatrix César Barrios e Cris-
tiane Alves Gomes Cordeiro 
Valadares.

PROJETOS

Nos ensinos Fundamental 
e Médio o Colégio Magnum 
está sempre em  evidência no 
quesito ensino/aprendizagem. 
Para 2017, preparou diversos 
projetos com enfoque nas áre-
as formativa e cultural. Em 
cada ano/série serão desen-

volvidas atividades, palestras 
e fóruns de discussão com 
abordagens específicas e te-
mas pertinentes às demandas 
de cada faixa etária. Toda a 
comunidade estará envolvida 
nesses processos: educadores, 
pais, alunos e familiares. Os 
eventos institucionais - Bie-
nal de Arte, Feira de Ciências, 
Enem Família, dentre outros - 
serão trabalhados com foco na 
formação por meio do conhe-
cimento e das questões cultu-
rais, fomentando a busca pelo 
conhecimento, a valorização 
da cultura e da ciência e o em-
preendedorismo social. “Por 
meio do Tema Transversal 

2017  - Trabalho, Condição 
Humana para a Construção 
de um Mundo Melhor -, o 
Magnum Buritis vai propi-
ciar momentos importan-
tes para uma reflexão so-
bre a relação do trabalho e 
do homem, no Brasil e no 
mundo atual”, explica a di-
retora de comunicação, Ro-
berta Aranha. 

A rede Unimaster, per-
tencente ao Grupo SEB,  
busca desenvolver no seu alu-
no habilidades que se trans-
formem em competências. 
É a garantia de que a apren-

dizagem significativa aconte-
ça a todo o momento levando 
o estudante a refletir sobre o 
que aprende e como aprende. 
Como novidade, o Unimater 
Buritis inicia as aulas no mês 
do carnaval com o tema ale-
gria, e propõe um dia festi-
vo para os alunos. Neste ano, 
acontece a reestruturação do 
sistema de avaliação e com-
posição das aulas do Ensino 
Médio. Também contará com 
uma nova turma para o High 
School, projeto que é sucesso 
no colégio. “Com o Programa 
Americano da Keystone High 
School, adotado pelo Grupo 
SEB neste projeto, o aluno ob-
tém o diploma do Ensino Mé-
dio americano e desenvolve 
capacidades essenciais para o 
aprendiz do século 21: auto-
disciplina, foco e comprome-
timento com metas pessoais, 
além da proficiência acadêmi-
ca na língua inglesa”, destaca 
a diretora Helen Paes. Além 
disso, acontece a consolidação 
de projetos como o Educacross 
(A Plataforma da Educação 
Inteligente para o Ensino Fun-
damental) e o Game-based 
Learning (GBL) - um siste-
ma complementar de ensino 
basea do em jogos.

TRABALHAR o estímulo dos alunos logo nos primeiros dias de aula pode significar o sucesso do ano letivo

Psicóloga da Escola Americana, 
Michelle Rocha

Maria Beatrix Barrios e Cristiane Alves, 
diretoras Vila Buritis

Helen Paes,
 diretora Unimaster

Facilitar a adaptação

ESCOLA deve ser a extensão 
da casa dos alunos

Maria Claret Lamounier Elias, 
diretora Bilboquê
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O primeiro dia de aula para 
algumas crianças pode ser uma 
maravilha, mas para outras um 
desespero. O que fazer para 
que a escola se torne um local 
agradável para os pequenos? 
O apoio escolar, familiar e dos 
novos amiguinhos é funda-
mental para que eles se sintam 
bem no novo ambiente. Para a 
psicóloga da Escola America-
na, Michelle Rocha, é preciso 
que os pais conheçam e apre-
sentem previamente a escola 
às crianças para que o primeiro 
dia não se torne um sofrimento, 
uma vez que quando nos prepa-
ramos para determinadas situa-

ções, a ansiedade e insegurança 
tendem a diminuir. “O espaço 
escolar é o novo ambiente da 
criança, onde ela vai passar boa 
parte do seu dia, e por isso é 
importante que ele seja o mais 
atraente possível, a fim de que 
os pequenos não sintam tanta 
falta do seu lar. A convivên-
cia com pessoas diferentes no 
novo espaço é importante para 
o desenvolvimento de habilida-
des que serão usadas ao longo 
de toda a vida”, completa. 

Outra questão importante 
que a profissional lembra que 
deve ser considerada durante a 
fase de adaptação é a validação 

dos sentimentos da criança. “Os 
adultos envolvidos no proces-
so precisam compreender que 
estar em um novo ambiente 
pode gerar nela medos e apre-
ensões, pois com essa com-
preensão, estarão mais aptos a 
tomar atitudes que respeitem 
sua experiência e que transmi-
tam segurança. Para isso, po-
demos fazer um exercício de 
nos colocarmos em seu lugar 
tentando imaginar como nos 
sentiríamos ao iniciar um novo 
trabalho, por exemplo, e como 
gostaríamos de ser tratados”. 

Nos primeiros dias de aula, 
os pais devem acompanhar os 

seus filhos para que eles 
se sintam mais seguros, 
principalmente quando é 
a primeira vez que eles 
vão frequentar uma es-
cola. Algumas crianças 
adoram de primeira a no-
vidade, outras precisam 
de um processo de adap-
tação. É preciso envolvê-
-las nas questões rela-
cionadas à vida escolar. 
Falar sobre a mudança 
que será feita, as caracte-
rísticas positivas do lugar, o que 
ela irá aprender, os novos ami-
gos que fará, dentre outros. Isto 
é fundamental para que elas 

conheçam todos os detalhes e 
aspectos relacionados à escola 
em que vão estudar e, assim, se 
sintam mais seguras.
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Saúde

Desde o fim do ano passa-
do, o direito à amamentação em 
público está garantido por lei 
em Minas Gerais. O governador 
Fernando Pimentel sancionou 
a  Lei nº 22.439/16, que dispõe 
sobre o direito ao aleitamento 
materno nos estabelecimentos 
de uso coletivo, público ou pri-
vado. Segundo a Secretaria de 
Estado de Saúde, a principal di-
retriz é estimular o aleitamento 
materno, especialmente porque 
é uma das medidas que mais tra-
zem benefícios para a saúde da 
criança e de toda a família. As 
mamães do Buritis aprovaram a 
medida. 

O leite materno contém to-
dos os nutrientes essenciais para 
o crescimento e o desenvolvi-
mento da criança. Além disso, é 
capaz de suprir suas necessida-
des nutricionais nos primeiros 
seis meses e continua sendo uma 
importante fonte de nutrientes até 
o segundo ano de vida ou mais.   

A empresária Fernanda Mon-
teiro é mãe de dois filhos. Mari-
na, de 5 anos, e Felipe, de 1. De 
acordo com ela, nunca passou 
por qualquer tipo de proble-
ma para amamentar, contudo, 
sempre que saía para espaços 
públicos procurava ir a luga-
res que já ofereciam conforto 
às lactantes. “Em shoppings e 
grandes supermercados existem 

Lei estadual 
beneficia 
lactantes

áreas especiais para quem está 
amamentando. É realmente um 
conforto”.

Mas, apesar de não passar 
por nenhuma situação constran-
gedora, Fernanda acompanhou 
algumas polêmicas em redes so-
ciais a respeito do tema e lamen-
ta. “Quando vi as notícias até 
achei que era mentira. Um ab-
surdo, nos dias de hoje, algumas 
pessoas enxergarem a amamen-
tação com outro sentido. Esta 
lei nem precisava existir, mas 
vendo que ainda existem casos 
como esse, sou totalmente a fa-
vor”, justifica Fernanda. 

cuidado com alimentos 
deve ser redobrado 
em época de calor

Na rua
Para quem prefere comer fora 

de casa é importante verificar as 
condições de organização e lim-
peza do estabelecimento. Os fun-
cionários devem utilizar proteção 
nos cabelos, ter as unhas das mãos 
curtas e os uniformes devem estar 
higienizados e em bom estado de 
conservação. Outra questão que 
deve ser observada é se existem 
funcionários específicos para as 
diferentes tarefas executadas no 
local. Manipuladores de alimentos 
não devem trabalhar no caixa, por 

exemplo. “O principal é conhecer 
a procedência do produto consu-
mido e o estabelecimento frequen-
tado, uma vez que o maior índice 
de contaminação é com alimentos 
consumidos fora de casa”, finaliza 
a nutricionista.

Quem for curtir uma praia, opte 
por alimentos saudáveis, se possí-
vel, leve seu próprio lanche. Frutas 
secas e frescas, oleaginosas, salada 
de frutas e biscoitos integrais são 
boas opções, pois não precisam ser 
refrigerados e resistem ao calor. 

Punição 
Com a sanção da lei, a partir de agora o estabelecimento, 

sendo ele de uso coletivo, público ou privado, no âmbito es-
tadual, que proibir ou constranger o ato da amamentação em 
suas instalações, está sujeito à multa de R$ 975,42. No caso 
de reincidência, o valor será dobrado, ou seja, R$ 1.950,84.

Mamãe FERNANDA destaca 
o valor da amamentação

Além de manter as mãos, reci-
pientes, cozinha e utensílios bem 
limpos, tenha o cuidado de pre-
parar os alimentos em um horário 
mais próximo possível do consu-
mo. Também não deixe que a co-
mida permaneça exposta à tem-
peratura ambiente, armazene os 
alimentos perecíveis com boa ve-
dação dando preferência para as 
embalagens de vidro, protegen-

do-as do sol.
Cuidados especiais devem ser 

tomados com o armazenamento de 
queijo branco, embutidos, carnes, 
molhos, patês e bolos recheados. 
Por fim, mantenha os alimentos 
que necessitam de refrigeração 
dentro de freezers ou refrigerado-
res até o momento do consumo, 
guardando-os imediatamente após 
a alimentação.

As altas temperaturas caracte-
rísticas desta época do ano podem 
facilitar a proliferação de micror-
ganismos na comida, ocasionando 
as chamadas Doenças Transmiti-
das por Alimentos (DTA). A con-
taminação pode acontecer tanto 
em alimentos de origem animal, 
quanto vegetal, frescos ou proces-
sados, incluindo a água para con-
sumo humano. Por isso, algumas 
medidas preventivas de higiene e 
cuidado devem ser adotadas com 
a comida feita em casa e também 
com produtos vendidos por esta-
belecimentos comerciais. Entre 
os principais sintomas causados 
por alimentos contaminados estão 
gastroenterite (vômito e diarreia) 
e mal-estar, algumas vezes com 
presença de febre. Dependendo 
do estado geral de saúde e idade 
do paciente, da quantidade do ali-
mento ingerido e também do tipo 
de microrganismo presente, a do-
ença pode deixar sequelas e até 
levar a óbito.

De acordo com a nutricionista 

Daniela Moraes, a contaminação 
dos alimentos pode ocorrer de di-
ferentes maneiras, como falta de 
higienização das mãos e alimen-
tos. “Frutas, legumes e vegetais 
devem ser mergulhados durante 
30 minutos em uma solução pre-
parada com uma colher de sopa 
de hipoclorito de sódio a 2,5% 
para cada litro de água tratada”, 
explica. 

Daniela orienta ainda a não 
comer alimentos que tenham esta-
do em temperatura ambiente por 
mais de quatro horas, pois isso 
representa um dos maiores riscos. 
Verifique o prazo de validade dos 
alimentos, acondicionamento e 
suas condições físicas (aparência, 
consistência, odor). Não compre 
alimentos sem etiqueta de identi-
ficação do produtor. Sorvetes de 
origem duvidosa são um risco. 
Evite preparações culinárias que 
contenham ovos crus (gemada, 
ovo frito mole, maionese caseira). 
Beba água e/ou gelo apenas de 
procedência conhecida. 

Comida em casa

Dra. DANIELA alerta que medidas simples 
garantem a qualidade do alimento
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Variedades 

Mesmo com a crise finan-
ceira, que motiva a população 
a excluir todos os gastos con-
siderados supérfluos, a agenda 
dos tatuadores na capital minei-
ra continua cheia. O mercado 
das tatuagens está em constante 
expansão e só tende a crescer. 
Através do impulso da mídia e 
da desconstrução de antigos pa-
radigmas que se veiculavam à 
prática de desenhar no corpo no 
século passado, as tatoos vêm 
ganhando cada vez mais os bra-
sileiros. Nos últimos dois anos, 
este mercado teve um aumento 
de 30% e os estúdios vêm ad-
quirindo faturamentos incríveis 
que superam qualquer indício 
de crise no país.

O trabalho de uma boa tatu-
agem é delicado e por isso seu 
preço médio não costuma ser 
barato. No estúdio Tattoei, no 

Buritis, por exemplo, cada sessão 
custa em média R$450. Alguns dese-
nhos costumam exigir quatro, cinco 
sessões. “O mercado cresceu muito 

e o olhar da sociedade diante da pro-
fissão mudou. O tatuador, que muitas 
vezes foi tratado como um marginal, 
hoje é visto como um artista e tem 

sido valorizado como tal”, comenta 
João Lara, dono da Tatooei.

Diante deste cenário, novos ta-
tuadores surgem a cada dia. Por esta 
razão, para se manter no concorrido 
mercado é preciso ser bastante capa-
citado e oferecer uma estrutura ade-
quada. “Além de usar materiais de 
qualidade e estar de acordo com as 
normas da ANVISA (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária), tem 
que gostar do que faz. Nunca faria 
uma tatuagem que sei que a pessoa 
iria se frustrar depois. Quem faz a 
boa propaganda do tatuador são seus 
próprios clientes. Quando sai satis-
feito e com um bom trabalho na pele, 
as pessoas que estão próximas se 
motivam a realizar uma tatuagem”, 
diz o tatuador Jorge Luiz.

PRIMEIRA TATUAgEM
Após definir qual a imagem 

que você deseja tatuar, é impor-
tante procurar um bom profissio-

depende muito da confiança en-
tre o cliente e o profissional que 
está realizando. “Por isso é im-
portante passar essa confiança a 
quem vem no estúdio”, justifica.

Mercado de tattoos segue em alta no Buritis

Mesmo estando em pleno 2017, 
muitos jovens ainda sofrem com um 
problema vivenciado por nossos an-
cestrais: o aparecimento de cravos e 
espinhas. A acne atinge milhões de 
adolescentes brasileiros, entre 13 e 
18 anos. Esse quadro levou a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) a 
considerá-la uma doença que deve 
ser levada a sério. A angústia por ter 
o corpo invadido por espinhas acar-
reta em muitos jovens uma postura 
mais retraída no convívio social. Fi-
cam com medo de passar pela sensa-
ção de serem rejeitados pela aparên-
cia. Entretanto, um tratamento com 
orientações corretas pode alterar esse 
panorama, eliminando aos poucos a 
baixa autoestima. 

A dermatologista Jeanine Vas-
concelos, da Clínica Maison Blanc, 

Serviço: CLíNICA MAISON BLANC
Endereço: Avenida Engenheiro Carlos 
goulart, 1015, sala 312
Telefone: (31) 3309-2007
Site: www.clinicamaisonblanc.com

cravos e espinhas: os inimigos dos adolescentes
Alerta

Antes de fazer qualquer uso de medica-
mento para combater cravos e espinhas é ne-
cessária a consulta a um especialista. Os remé-
dios para os graus mais altos da doença podem 
gerar outros transtornos ao organismo. Somen-
te um médico saberá qual o melhor a indicar. 
Em relação aos tratamentos tópicos, o uso ina-
dequado pode significar nenhum ganho, o que 
causaria ainda mais angústia ao jovem. “Eles 
acabam pensando que não tem cura e ficam 
ainda mais frustrados e fora do convício so-
cial”, finaliza Jeanine.

diz que o primeiro passo para se com-
bater a acne é entender em qual grau 
ela se encontra. Conforme as caracte-
rísticas, o número e a intensidade, a 
acne é classificada em quatro graus, 
sendo o 1 e 2 leves e os demais gra-
ves. “Praticamente todos os casos de 
acne podem ser controlados. Os mais 
simples com produtos de higiene e 
cremes, outros com antibióticos, e os 
mais graves com isotretinoína”.

A partir do início do tratamento 
estima-se um prazo de cura entre um e 
três meses para situações leves e de três 
a nove meses para os graus mais ele-
vados. Portanto, é preciso que os pais 
fiquem atentos para que o tratamento 
inicie o quanto antes. “Tenho pacientes 
que, após o início do tratamento, come-
çaram a sair de casa e recuperaram a 
autoestima”, comenta Jeanine.

O mito do 
chocolate

Ao contrário do que muitas 
pessoas imaginam, chocolate não 
causa acne. Pelo menos, até hoje, 
não existe nenhuma comprovação 
científica a respeito. Contudo, esta 
crença pode ter surgido de um fator. 
Companheiro das mulheres duran-
te suas crises hormonais, uma vez 
que é um amenizador de ansiedade, 
o chocolate acaba sendo consumido 
com exagero neste período. E é jus-
tamente quando a adolescente tem 
maior propensão a desenvolver cra-
vos e espinhas. “Nem o chocolate, 
nem qualquer outro tipo de alimento, 
comprovadamente, é um causador de 
acne”, afirma a dermatologista.

MAIS QUE ESTÉTICA, tratamento da acne 
transforma o emocional do jovem

nal, escolhido com muito crité-
rio. Peça indicações a amigos 
que já possuem tatuagem, assim 
você pode avaliar se gosta do re-
sultado da tattoo deles e também 
saber como é o atendimento no 
local. Procure fazer em lugares 
que utilizem produtos descar-
táveis que não causem nenhum 
problema à sua saúde.

Praticante de jiu-jítsu, Daniel 
Barreto tinha vontade de fazer 
uma tatuagem há muito tempo, 
mas só agora, aos 33 anos de ida-
de, tomou coragem. Ele seguiu 
todos os passos corretos, antes 
de definir o local onde iria fazer 
o desenho. “Cheguei a olhar dois 
estúdios, mas não gostei. Um ami-
go me aconselhou o Jorge e vim 
conhecer. Ele me mostrou tudo o 
que eu precisava para tomar minha 
decisão”, conta.

De acordo com Jorge Luiz, a 
questão da modificação corporal 

Com a CONFIANçA de Daniel, Jorge pôde desenvolver o melhor trabalho

JOÃO ressalta o 
novo olhar da sociedade 

para a profissão
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Casa Própria 

A compra de um imóvel na 
planta pode envolver uma série de 
armadilhas, e a principal delas é o 
atraso na entrega, que chega a ser 
previsto em contrato. Há algu-
mas brigas na Justiça que o con-
sumidor pode comprar para dri-
blar esses problemas ou diminuir 
seus danos, incluindo simples-
mente desistir da compra. Seja 
por impossibilidade de continuar 
o pagamento, seja por problemas 
com a construtora, esse direito é 
assegurado.

O termo técnico de rescindir o 
contrato e pedir de volta os valores 
pagos é “distrato” contratual. Em 
geral, todos os contratos podem ser 
distratados. Advogado especialista 
nestes casos, Gilberto Bento Jú-
nior esclarece as principais dúvidas 
quanto aos direitos de quem quer 
devolver um imóvel na planta.

De acordo com o especialista, 
o primeiro passo ao perceber que 
não terá fôlego financeiro para ar-
car com o compromisso do imóvel 
na planta é pedir o distrato para 
não precisar continuar pagando as 
prestações e assim economizar no 
orçamento mensal. O distrato para 
extinguir as obrigações estabeleci-
das em um contrato anterior deve 
ser solicitado até a entrega das cha-
ves. Após isso, o comprador toma 
posse do imóvel e não é mais pos-
sível devolver o bem à construtora. 
A construtora deve devolver o va-
lor em uma única parcela.

O advogado garante que, ao 
desistir da compra, o mutuário 
não pode perder todo o dinheiro 
que pagou. A construtora recebe o 
imóvel de volta e deve devolver, 

especialista orienta 
mutuários sobre a 

devolução de imóvel
no mínimo, 75% do que foi pago 
pelo comprador, caso a culpa do 
distrato seja do proprietário, por 
não conseguir uma linha de crédito 
para financiamento, por exemplo. 

“Se necessário, você pode solicitar 
o distrato judicialmente, se houver 
recusa no recebimento da sua in-
tenção de romper o contrato”.

RETENçãO DE VALORES
Existem casos de tentati-

vas de se reter todo o valor 
pago à construtora. Segun-
do Gilberto Júnior, isso não 
deve ser nem mesmo consi-
derado. “O valor que ficará 
com a construtora levará em 
conta apenas valores como a 
multa de rescisão e despesas 
administrativas. Assim, se 
a empresa quiser reter mais 
do que 25% do valor pago, 
o proprietário deve recorrer 
à justiça”.

É fundamental que se 
busque um especialista nes-
sas situações e não se deixe 
ser pressionado, pois, em 
vários casos vão falar que 
essa busca por ressarcimen-
to de valores é improvável 
e poderão forçar que existe 
um consenso que não será o 
melhor para o lado do com-
prador. Assim, a recomen-
dação é não assinar nenhum 
acordo.

 
Culpa da construtora

Existem situações em que o cancelamento do contrato pode ser 
atribuído por culpa da construtora. É uma denúncia contratual por 
responsabilidade, quando a construtora não respeita as cláusulas, por 
exemplo, quando atrasa a entrega do imóvel. Nestes casos a devolu-
ção deve ser de 100% do valor total pago. “Temos que lembrar que a 
devolução dos valores deve ser corrigida monetariamente, ou seja, o 
valor deverá ser atualizado”, finaliza Gilberto.

gILBERTO explica que, em  
determinados casos, o dinheiro deve 
ser devolvido 100%, com correção

Estar em um ambiente agra-
dável, para encontrar com ami-
gos e jogar uma descontraída 
partida de sinuca. Foi pensando 
em oferecer este serviço que foi 
inaugurado, há cerca de três anos, 
no Buritis, o Caçapa’s Chope-
ria e Snooker Bar. O espaço de 
1500m2, localizado acima da 
concessionária Troller, foi o es-
colhido para abrigar o empreen-
dimento, que conta com 14 mesas 
profissionais de sinuca, divididas 
em quatro harmoniosos ambien-
tes, sendo um deles uma sala VIP 
para, no mínimo, 20 pessoas. O 
cardápio é recheado com os mais 
diversos tira-gostos e ainda algu-
mas refeições, como o já consa-
grado mexidão. Além do tradi-
cional chopp gelado, a carta de 
drinks faz o maior sucesso. Sem 
dúvidas, o lugar ideal para reunir 
os amigos no bairro!

Luciano da Mata e a espo-
sa Amanda Faria comandam o 
Caçapa’s. A ligação com a Trol-
ler não se restringe ao lugar. A 
ideia de montar o bar encima 
da agência partiu da amizade de 
Luciano com um representante 
da Troller. Eles acreditaram na 
proposta e Luciano a idealizou. 
“Achávamos que faltava este en-
tretenimento no Buritis e estáva-
mos certos. São mais de três anos 
contabilizando muito sucesso”.

Apesar de ter a sinuca como 
maior referência, o Caçapa’s 
está longe de ser um bar voltado 
para um público específico. Pelo 
contrário, quem não tem qual-
quer contato com o jogo estará 
totalmente ambientado no esta-
belecimento. “Aqui nós quebra-
mos o paradigma de que sinuca 
é para boteco e homem. Metade 
dos nossos clientes são mulheres 
e elas se divertem como nunca”, 
ressalta Luciano, que explica 

Diversão

ainda que, para evitar qualquer assi-
milação com jogatina, nem mesmo 
realiza campeonatos no bar.

BELA VISTA
Localizado em uma parte alta 

do bairro, o Caçapa’s oferece a seus 
clientes um ambiente de comple-
to relaxamento. De suas varandas 
é possível observar a maravilhosa 
vista do Buritis. “Vem gente de to-
das as partes da cidade e também 

Chopp gelado e sinuca
Bar do Buritis faz sucesso com esta junção

da grande BH para nos conhecer. 
Ficam sabendo dos serviços e da 
localização e logo querem conhe-
cer”, garante Amanda.

Por todas estas características, 
o Caçapa’s Choperia e Snooker 
Bar se tornou um lugar ideal para 
festas de amigos. Segundo Lucia-
no, as reservas se tornaram um 
de seus carros-chefe. “Podem ser 
reservas de mesas ou até mesmo 
de todo o bar como, por exemplo, 

para festas de em-
presas. Aqui cabem 
700 pessoas confor-
táveis”. O estabele-
cimento conta com 
estacionamento na 
porta, com mano-
brista e aos domin-
gos a casa conta 
com shows ao vivo.

Seviço: CAçAPA’S CHOPERIA E SNOOkER BAR.
Endereço: Rua José Rodrigues Pereira, 640 (acima da Troller)
Funcionamento: Terça a quinta das 18h às 00h / sextas e  
sábados das 18h às 02h / domingo das 17h às 22h.
Telefone para reservas: (31) 3378-3723
Facebook: Caçapa’s Choperia e Snooker Bar 

LUCIANO e AMANDA celebram três anos de inauguração do Caçapa's
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Futebol

Quem vê o humilde lavador 
de carros e vendedor de panos nos 
semáforos, dificilmente imagina-
ria que ali existe um grande talen-
to para a pintura. Pois bem, esta é 
a incrível história de Valmir Silva 
que, desde 2011, coleciona diver-
sas exposições de quadros em seu 
currículo, algumas delas, inclusive, 
fora de Minas Gerais. Autodidata, 
usa técnicas diferenciadas que fo-
gem dos padrões acadêmicos para 
retratar, de forma alegre, lugares 
turísticos da capital mineira e de 
outras localidades que sempre ad-
mirou e gostaria de conhecer.

Atualmente com 52 anos de 
idade, o interesse de Valmir pela 
pintura foi tardio. Inclusive, mal 

Belo Horizonte é conhecida 
como a capital mundial dos bo-
tecos! E se existe algo que casa 
muito bem com o bar é o futebol. 
Por esta razão, ao longo dos úl-
timos anos, os estabelecimentos 
da capital, em especial do Buri-
tis, que se tornou uma espécie de 
pólo no seguimento, têm investi-
do alto na transmissão de jogos, e 
não somente das equipes mineiras. 
Até mesmo competições interna-
cionais, onde desfilam os maio-
res craques do mundo, podem ser 
acompanhadas pelos torcedores 
mineiros.

No fim do último mês de ja-
neiro teve início o calendário do 
futebol brasileiro 2017. Campeo-
natos estaduais, ligas regionais e 
as fases iniciais da Libertadores já 
estão em andamento. Com tantos 
torneios acontecendo ao mesmo 
tempo, dá para o torcedor variar 
bastante. A cada dia uma nova op-
ção para curtir com os amigos.

A zona comercial do Buritis 
II se tornou um dos points mais 
frequentados na nossa região, es-
pecialmente quando o interesse é 
em assistir jogos de futebol. Al-
guns bares se tornaram verdadei-
ras arenas para que os torcedores 
possam acompanhar o time do 
coração. A Butequeria, com cer-
teza, é um deles. Com uma cal-
çada ampla, onde estão instala-
das cerca de 50 mesas, o lugar é 
ideal para ver futebol, ainda mais 
em dias de forte calor. “É bem a 
cara do que o torcedor gosta. Um 
clima fresco e com bons televiso-

Conheça a história do artista plástico lavador de carros

Transmissão de jogos 
já virou tradição

res. Dependendo do jogo, Isso aqui 
vira uma arquibancada”, comenta o 
proprietário Leonardo Ottoni.

Ainda de acordo com o em-
presário, a Butequeria, como o 
próprio nome sugere, oferece cer-
veja e chope gelados e porções, 

típicos de um boteco mineiro e 
tudo o que o amante de futebol 
aprecia. “O meu número de clien-
tes, realmente, aumenta demais 
em dias de jogos, por isso, vou 
continuar investindo para atrair 
este público”, finaliza. 

“É bem a 
cara do que 
o torcedor 
gosta. Um 

clima fresco 
e com bons 
televisores. 

Dependendo 
do jogo, Isso 
aqui vira uma 

arquibancada”, 
Leonardo 

Ottoni

FALTA de 
estrutura 

e uma 
deficiência 

motora 
nunca 

fizeram 
VALMIR 

desistir de 
seu sonho

sabia ele que tinha este dom guar-
dado. “Eu esticava os panos sobre 
as madeiras que encontrava nas 
ruas e fazia minhas telas. As pin-
turas eram expostas ali na rua mes-
mo, ao lado dos carros que lavava. 
Devido à minha persistência, hoje 
sou um artista reconhecido pela 
simplicidade e originalidade do 
meu trabalho”, diz.

A cada nova tela o pintor bus-
ca recriar lugares por meio da sua 
interpretação. Sempre utilizando 
cores vibrantes, Valmir trabalha 
a tinta acrílica de forma aleató-
ria para obter uma singular e bela 
combinação. “Nunca parei para 
contar, mas acredito que já tenho 
mais de 300 quadros. Infelizmente 

não ganhei muito dinheiro 
e continuo com meu traba-
lho na rua”.

Como começou a tra-
balhar muito cedo para 
ajudar no sustento da famí-
lia, Valmir Silva não com-
pletou os estudos. As ad-
versidades que encontrou 
na vida não fizeram com 
que o artista desistisse 
dos seus sonhos, tanto que 
voltou a estudar e espe-
ra se formar em breve. A 
partir daí pretende ingres-
sar na faculdade. “Quero 
fazer arquitetura. Traba-
lhar com a arte de todas as 
formas possíveis”.  

Todo início de ano você, leitor, faz inúme-
ras promessas, mas muitas delas caem no es-
quecimento ou são deixadas de lado por con-
ta da correria do dia a dia. Uma das metas da 
maioria da população brasileira é melhorar a 
qualidade de vida, bem como cuidar da saúde. 
E, a partir de agora, os moradores do bairro 
Buritis e região poderão cumprir a meta esti-
pulada para este ano.

Foi inaugurado no início do mês passado 
o Centro Médico Dr. Buritis. Como o próprio 
slogan da clínica já diz, trata-se de um espa-
ço que apresenta um ‘novo conceito em saúde 
para você e sua família’. Com mais de 25 es-
pecialidades à disposição, o espaço tem como 
pilar o atendimento humanizado, preços acessí-
veis para aqueles que procuram por atendimen-
to particular, múltiplas especialidades, trabalho 
em equipe, agendamento fácil e modernidade, 
além claro, do requinte e conforto que os clien-
tes/pacientes merecem.

O novo Centro Médico do Buritis está lo-
calizado na Rua Walter Guimarães Figueiredo, 
número 90, no 3º andar. Para o Dr. Thiago Pinto 
Fontes Queiroz, médico e diretor da clínica, o 
bairro Buritis necessitava de um centro médi-
co de qualidade e que oferecesse diversas es-
pecialidades aos moradores do bairro, que de 
tão grande e com potencial econômico, pode 
ser considerado uma cidade dentro da capital 
mineira. “Fizemos um grande investimento no 
nosso empreendimento, já que estamos locali-
zados em um dos melhores e maiores bairros da 
capital mineira. O nosso objetivo é levar qua-
lidade de vida, saúde e conforto para nossos 
pacientes. Sabemos que nessa correria atual, as 
pessoas acabam deixando a saúde em segundo 
plano, ainda mais quando não tem uma clíni-
ca perto de casa para serem atendidas. Com o 
Centro Médico Dr. Buritis, esse problema de 
distância acaba. Nossa expectativa é de clínica 
movimentada e melhor saúde para todos”. 

Marque agora mesmo sua consulta pelo 
telefone (31) 3337-3000 e conheça a estrutura 
da clínica.

No bairro
Aqui na região do nosso Buritis, a arte 

de Valmir pôde ser vista no Espaço Cultural 
da concessionária Recreio e nas calçadas da 
Rua Pintor Vicente Abreu, onde também cos-
tuma lavar carros.   

Em Belo Horizonte, o pintor lavador de 
carros já expôs, além da Recreio, na Serraria 
Souza Pinto, no Palácio dos Leilões, Shop-
ping 5ª Avenida e Museu da Cemig. Em São 
Paulo, na Feira Hebraica. No Rio de Janeiro, 
na famosa Fazenda Imperial, em Petrópolis, 
e ainda na Casa Maia, no Rio Grande do Sul.

Quem tiver o interesse em conhecer o 
trabalho de Valmir Silva deve entrar em con-
tato através do (31) 9 9604-3862. Atualmen-
te, duas de suas obras estão expostas no Palá-
cio dos Leilões.

Buritis ganha nova 
clínica médica

Ótima estrutura e equipe altamente capacitada 
são os pilares do CENTRO MÉDICO DR. BURITIS
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Trânsito

*Márcia Campos é Psicóloga/Terapeuta-Reiki/Massoterapeuta - e-mail: 
camposyoga@hotmail.com -  (31) 9 9143-9162 (Vivo) / 9 9174-1419 (Tim) - 

Página Facebook: Márcia Campos Psicologia&Terapias Integrativas

bem estarbem estar MárciA cAMpos(*)

 

Apesar de extremamente 
perigoso, muitos motoristas in-
sistem em fazer uma conversão 
proibida no cruzamento de duas 
das vias mais movimentadas do 
Buritis. O encontro das avenidas 
José Rodrigues Pereira e Sena-
dor Lima Guimarães continua 
sendo um dos locais com maior 
número de acidentes de trânsito 
registrados no bairro. Infeliz-
mente, a grande maioria deles 
causado pela irresponsabilidade 
dos condutores, que não respei-
tam a placa de proibido entrar 
à esquerda, quando se está su-
bindo a José Rodrigues Pereira 
sentido Raja Gabaglia. A repor-
tagem do JORNAL DO BURI-
TIS esteve no cruzamento e, em 
poucos minutos, pôde perceber a 
imprudência dos motoristas e os 
constantes riscos de acidentes.

Para reduzir um pouco de 
tempo e distância, muitos condu-
tores optam em fazer a conversão 
perigosa e proibida. Até mesmo o 
retorno na própria Avenida Sena-
dor Lima Guimarães é muito co-
mum. Quem trabalha diariamen-
te próximo ao cruzamento, relata 
os acidentes. “Ouvir pneu can-
tando e buzina é o tempo todo. 
Quem não consegue parar, não 
tem jeito. São esbarrões e aci-
dentes. Recentemente um moto-
queiro descia a José Rodrigues 
e um carro entrou em sua frente 
para fazer a conversão. O aci-
dente foi feio. Ele teve a perna 
fraturada”, lamenta Flávio Silva 
dos Santos, que trabalha com 

motoristas desobedecem 
sinalização e geram riscos 

de acidentes no bairro

motocicleta e teme pela sua se-
gurança. “Eu costumo subir até 
onde existe o semáforo e fazer 
o retorno para poder entrar aqui 
na loja com segurança”.

Tales Alves trabalha em 
uma oficina na Avenida Senador 
Lima Guimarães. Ele concor-
da que a imprudência dos con-
dutores é a maior responsável 
pelos acidentes no cruzamento, 
contudo, acredita que também 
existem falhas que deveriam ser 
observadas pelas autoridades de 
trânsito. “A placa proibindo fa-
zer a conversão fica muito enci-
ma. Alguns motoristas que não 
conhecem o bairro acabam en-
trando errado e podem ocasionar 
um acidente sem intenção. Mas, 
a grande maioria sabe muito 
bem o que está fazendo”, afirma.

Celso Zeferino trabalha há 

oito anos próximo ao encontro das 
avenidas José Rodrigues Pereira e 
Senador Lima Guimarães. Segun-
do ele, já chegou até a tentar fazer 
um abaixo-assinado para pedir 
uma solução para o problema da 
falta de segurança no cruzamen-
to, entretanto, a iniciativa acabou 
não seguindo adiante. “Acredito 
que um semáforo ou mesmo uma 
rotatória resolveria o problema. O 
certo é que da forma como está 
não pode continuar”. 

Celso reclama ainda da atu-
ação das autoridades de trânsito 
diante da situação. “A BHTrans 
vem muito aqui. Eles estacio-
nam o carro meio escondidos e 
ficam multando quem descum-
pre a sinalização. Parece que 
preferem ganhar dinheiro do que 
resolver o problema e salvar vi-
das”, finaliza.

Motociclista, FLáVIO DOS SANTOS teme todos os dias
pela sua segurança ao passar pelo cruzamento

... a irresponsabilidade 
de alguns motoristas

A desregulação emocional é a dificuldade ou inabilidade de lidar 
com experiências ou processar emoções, podendo se manifestar tanto 
como intensificação quanto como desativação excessiva das emoções.

Significa que você reage emocionalmente à coisas que a maioria 
das pessoas não reagiriam, e que leva mais tempo para se recupe-
rar dela ou para retornar ao seu estado normal (estado basal). Por 
outro lado, ao apresentar dificuldade em regular ou administrar suas 
emoções, pode sentir dificuldade em tolerá-las, tendo problemas para 
identificar, compreender e expressar como se sente.

A intensificação pode resultar em pânico, terror, trauma, temor 
ou senso de urgência, e a desativação pode gerar experiências disso-
ciativas, como despersonalização e desrealização, cisão ou entorpeci-
mento emocional.

Mindfulness (atenção/consciência) é definido como o ato de pres-
tar atenção propositalmente no momento presente, sem julgamento 
(Kabat-Zinn 1994). Em outras palavras é estar consciente intencio-
nalmente e plenamente do momento presente e, ao invés de julgar o 
que quer que encontre nele, permitir-se se voltar para a experiência.

Esta técnica não é algo novo, tem sido praticada no mundo orien-
tal por milhares de anos como forma de meditação, sendo bem co-
nhecida nas práticas espirituais como no Zen-Budismo, por exemplo.

O emprego da meditação da atenção plena está cada vez mais 
popular em algumas clínicas médicas dos Estados Unidos. Despoja-
da do seu contexto religioso, mindfulness significa simplesmente a 
aprendizagem de uma atitude aberta de aceitação em relação a tudo 
o que possa surgir na mente, enquanto estamos atentos a ela. Recen-
temente esta técnica foi introduzida no sistema de tratamento clínico 
e psicológico em muitos centros na Europa e Estados Unidos (Gole-
man 2002).

A ciência vem comprovando os benefícios de Mindfulness e 
ajustou a prática tirando os aspectos esotéricos. Particularmente em 
situações de desregulação emocional, tem apresentado grande suces-
so, por aumentar a consciência de si mesmo.

As técnicas são ensinadas e praticadas de uma maneira simples, 
visando à promoção da saúde que visa o desenvolvimento de atitudes 
autoreguladas.

Mindfulness ajuda na regulação emocional e praticando por um 
tempo te ajudará a escolher como responder a uma situação ao invés 
de simplesmente reagir quando situações estressantes e emoções do-
lorosas ocorrerem, além disso, ela aumenta sua habilidade de tole-
rar pensamentos perturbadores e ativa o córtex esquerdo pré-frontal, 
uma parte do seu cérebro que está conectada a experienciar felicidade 
e otimismo!

Desregulação 
Emocional 

e Mindfulness

Serão entregues cinco 
conjuntos, contendo qua-
tro ingressos cada, para 
você curtir um cineminha 
em família ou com ami-
gos, em uma das salas 

Cineart. Para participar é 
muito fácil. Basta mandar 
uma proposta de repor-
tagem que você gostaria 
que fosse realizada no 
bairro. Os donos das op-

ções aprovadas pela nos-
sa redação serão os con-
templados. Ou seja, não 
é sorte, e sim mostrar que 
você está atento ao dia a 
dia do nosso Buritis! 

JB leva você ao cinema
As propostas devem ser encaminhadas 

através da nossa página do 
Facebook.com/jornaldoburitisbh ou no 

e-mail jornaldoburitis@gmail.com. 
As ideias devem ser enviadas até o 

dia 01 de março. Participe! 

Neste mês de fevereiro, o JORNAL DO BURITIS lança uma super promoção para seus leitores e internautas!

BASTA poucos minutos  no local ...

... para observar ....
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Em Dia 

Se engana quem pensa que 
a qualidade do sono se refere 
apenas ao número de horas dor-
midas. Um sono profundo pode 
valer mais do que muitas horas 
de um sono superficial e cheio 
de interrupções. E o colchão 
tem papel fundamental para que 
isto aconteça. Ele deve ser ade-
quado ao nosso corpo, atenden-
do em sua dimensão, confor-
to e sustentação. Nosso corpo 
não para de trabalhar, ainda 
mais quando se está dormin-
do. Neste momento, uma das 
principais funções é eliminar o 
estresse e repor alguns tipos de 
hormônios.

A maioria das pessoas não 
dá importância ao seu colchão, 
onde se passa um terço da vida. 
Várias pesquisas realizadas 
apontaram que 90% dos pro-
blemas de dores de cabeça, na 
nuca, lombares, musculares e 
torcicolos são decorrentes de 
noites mal dormidas, em col-
chões inadequados ao biotipo 
dessas pessoas. Considere tam-
bém que mudamos de posição 
de 35 a 60 vezes por noite, o 
que faz com que a escolha de 
um colchão seja uma atitude de 
grande importância.

O bom colchão deve manter 
a coluna alinhada e exercer uma 
função ortopédica, o que signi-
fica ceder na medida exata da 
curvatura do corpo. De acordo 
com Nayara Freitas, atendente 
da Orthocrim do Buritis, o col-
chão mais adequado deve ser 
firme, nem macio nem rígido 

escolha certa do 
colchão significa 

vida mais saudável

demais, independentemente do 
material do qual é fabricado. 
Essa estrutura dá sustentação a 
todas as curvas do corpo e man-
tém a coluna reta. “Eu mesma, 

durante a minha gravidez, tro-
quei o colchão de mola, que 
tive por anos, por um de espu-
ma mais duro e todas as minhas 
dores acabaram”.

Na hora de comprar o col-
chão é importante não ter pres-
sa. Converse com o vendedor 
que pode dar mais informações 
sobre os produtos. O maior 
erro é colocar a mão ou sentar 
em um colchão para testá-lo. É 
preciso deitar e permanecer por 
alguns minutos na mesma posi-
ção que está acostumado a dor-
mir. Antes de deitar, escolha um 
travesseiro, sem ele não há con-
forto. Perceba se o corpo está 
todo acomodado, principalmen-
te no quadril e ombros. “Tenho 
uma cliente que uma vez com-

prou um colchão sem fazer a 
devida análise e se arrependeu. 
Disse que o velho era muito 
melhor. Mostrei a ela uma ou-
tra opção, que tinha a ver com 
o seu biotipo, e ela ficou muito 
satisfeita. Agora, toda vez que 
passa aqui em frente a loja me 
agradece”, afirma Nayara.

Se o colchão for de casal, 
os dois devem provar juntos. 
A adaptação ao novo colchão 
e travesseiro pode levar até 30 
dias e estudos mostram que a 
média é de três semanas para se 
acostumar. 

BIOTIPO e CONFORTO devem ser analisados antes da compra

O poder das massagens 
está cada vez mais em evi-
dência para as pessoas que 
buscam procedimentos que 
visam bem-estar e saúde. O 
procedimento tem muitos be-
nefícios como modelagem do 
corpo, auxílio na drenagem 
da linfa, redução de toxinas, 
estrias e cicatrizes e grande 
poder relaxante, diminuindo 
o estresse cotidiano. 

Com tantas vantagens, a 
procura pelas massagens vem 
aumentando nas clínicas de 
estética, que buscam oferecer 
pacotes variados para atender 
a todos os gostos. Há opções 
temáticas, modeladoras e di-
versos produtos como choco-
late e vinho. 

A Estética Atrevida, clí-
nica que atua no segmento 
de serviços de estética, rela-
xamento e cuidados com o 
corpo, diversificou o menu de 

Massagens são cada 
vez mais procuradas 

em clínicas de estética

Procedimentos incluem desde 
chocolate a vinho e têm diversos 

benefícios para relaxamento e saúde

massagens para re-
ceber clientes com 
diversos tipos de 
objetivos. Entre as 
opções disponíveis 
estão bambutera-
pia, vinoterapia, 
chocoterapia, ar-
giloterapia, Day 
SPA e massagens 
temáticas como in-
diana e havaiana. 
O serviço corres-
ponde a 60% dos 
atendimentos men-
sais da empresa. 
“O paciente pode 
escolher a modali-
dade mais adequa-
da à sua necessida-
de para conseguir o 
efeito desejado. O 
fato é que as massagens ga-
nharam o gosto de homens 
e mulheres por proporcionar 
tantos benefícios relativos 

à estética, ao bem-estar e ao 
organismo como um todo”, 
afirma a esteticista e sócia da 
clínica, Daniela Souza. 

A bambuterapia é uma 
técnica realizada em um espa-
ço apropriado com aromatiza-
ção e iluminação adequada. A 
massagem é feita com bam-
bus (de diferentes tamanhos 
e espessuras) por profissionais 
treinados que possuem a des-
treza correta para o manuseio. 
“Esse procedimento possibilita 
a eliminação de gorduras, redu-
ção de medidas, diminuição das 
celulites, melhora a circulação 
sanguínea, diminui inchaços e 
proporciona relaxamento à pa-
ciente”, afirma Daniela. 

Já a vinoterapia, muito 

procurada na clínica, é um 
tratamento facial e corpo-
ral à base de vinho. Estudos 
comprovaram que a bebida é 
rica em polifenóis, que con-
têm propriedade antioxidante 
e combatem os radicais livres. 
As sessões são feitas em um 
espaço climatizado e adequado 
a esse procedimento. O pro-
cesso compreende esfoliação, 
seguida de massagem mode-
ladora e redutora com cremes 
à base de vinho. “A terapia 
auxilia a redução de gorduras, 
a desintoxicação e revitaliza a 
pele”, explica a esteticista. 

Quem está em busca de 
relaxamento e qualidade de 
vida pode optar pela choco-
terapia, muito eficiente por 
ter as propriedades do cho-
colate, rico em flavonoides 
- antioxidante que favorece a 
produção de serotonina, res-
ponsável pela sensação de 
bem-estar. “O processo se 
inicia com um banho de calda 
de chocolate preparado com 
vários produtos à base de se-
mente de cacau. A massagem 
ocorre em seguida, combinan-
do a aplicação de cremes e 
óleos”, finaliza Daniela.

Conheça algumas técnicas PESQUISA
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BURITIS 

(*) LAyne BArBosA  (**) ThAMiris TripoLes 

  (*)Acadêmica do quinto período do 
curso de Direito da Faculdade de Direito 

Newton Paiva- campus Buritis.
  (**) Acadêmica do quinto período do 

curso de Direito da Faculdade de Direito 
Newton Paiva- campus Buritis.

Por Dentro do Bairro

As férias escolares terminaram, mas o Carnaval já está aí 
para as famílias viajarem e relaxar. Para que tudo saia confor-
me o planejado, todos se divirtam e possam desfrutar do me-
lhor desse período, confira alguns direitos do consumidor em 
relação aos pacotes de viagem e atraso de voos. 

Os pacotes de viagens são convidativos, por isso é impor-
tante seguir algumas dicas para sua viagem ser um sucesso. 
Nas relações de consumo há um ditado que vale ouro “As 
palavras vão, as escritas ficam”, portanto o consumidor deve 
exigir o contrato escrito, datado e assinado. Nele devem estar 
previstos todos os serviços especificados, como dados do hotel, 
transportes, refeições, passeios inclusos e seus horários. Caso 
ao chegar no seu destino algo estiver divergente do combinado, 
entre em contato imediatamente com o seu agente de viagem 
ou a empresa responsável pela prestação de serviço.

Já na hora do voo, ninguém gosta de atrasos, não é mes-
mo? Por isso saber os direitos do passageiro é uma forma de 
evitar aborrecimentos. 

O consumidor tem direito ao acesso gratuito nos atrasos a 
partir de 1 hora: à comunicação (internet, telefonemas, etc.); a 
partir de 2 horas: ao fornecimento de alimentação; a partir de 
4 horas: acomodação ou hospedagem (se for o caso) e trans-
porte do aeroporto ao local de acomodação.  

Além disso, nos atrasos superiores a 4 horas ou no cance-
lamento de voo, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro 
a assistência material, opções de reacomodação ou reembolso. 

É importante guardar o máximo de documentos sobre o 
caso para prevenir-se de transtornos futuros, pois se ocorrer 
problemas ficará mais fácil comprovar os prejuízos. 

Caso seja lesado, orienta-se primeiro a busca de um acor-
do com a empresa, e se não lograr êxito, parta para a notifi-
cação extrajudicial. Entretanto se não houver sucesso nestas, 
recomenda-se a interposição judicial. 

Direitos do consumidor 
na hora de viajarTirar um dia na agenda para 

cuidar apenas da beleza. Que 
mulher não gosta, e faz isso, 
não é verdade? Mas, o que fa-
zer quando essa mulher ainda 
não chegou à fase adulta? Pois 
bem, foi pensando nessa turmi-
nha, que apesar da pouca idade 
é pra lá de vaidosa, que a em-
presária Cláudia Guimarães 
criou o Dia de Princesa den-
tro da CG Beauty. O serviço é 
completo para que as meninas 
se sintam verdadeiras, e lindas, 
mulheres.

O primeiro Dia de Prince-
sa realizado na CG Beauty foi 
para celebrar os 14 anos de 
Bianca Beatriz. A jovem que-
ria como presente de aniver-
sário passar um dia inteiro em 
um salão, ao lado das amigas, 
e aproveitar o que havia de me-
lhor. Não só fizeram os servi-
ços de beleza, mas o dia ainda 
contou com massagem, hidra-
tação, lanches e, até mesmo, 
um passeio em uma luxuosa 
limousine. “Foi um dia ines-
quecível. Que menina não quer 
ter um momento só dela dentro 
do salão? Nos divertimos muito 
e, principalmente, ficamos lin-
das”, recorda.

De acordo com Cláudia 
Guimarães, a ideia não poderia 
ter tido melhor resposta. Inclu-
sive, a agenda para o Dia de 
Princesa no salão está lotada. 
“Essa garota vai passar um dia 
na CG Beauty para cuidar do 
visual. Vai lavar os cabelos, se-
car, escovar, escolher um corte 
bem bonito. Fazer uma maquia-
gem bem caprichada, ou seja, 
absolutamente tudo para ficar 
bem bonita e super fashion”.

dia de Princesa!
Salão do Buritis inova e lança dia especial 
de beleza para crianças e adolescentes

Serviço: SALÃO Cg BEAUTy
Endereço: Rua geraldo Lucio Vasconcelos, 883 
Telefones: 3377-0388 / 3378-9333 / WhatsApp: 99888-2871
Mídias sociais: Facebook: facebook/claudiaguimaraesestudio
Instagram: @claudiaguimaraesbeauty 

O pacote escolhido por 
Bianca vai de encontro à sua 
idade, e de acordo com o gas-
to planejado por sua famí-
lia. Entretanto, existem várias 
opções de serviços, e para as 
mais variadas faixas etárias. 
“Para as mais novinhas pode-
mos transformá-las em ver-
dadeiras princesas da Disney. 
Para adolescentes, até curso 
de maquiagem oferecemos, 
para que elas saibam como 
cuidar da própria beleza”, ex-
plica Cláudia.

PARTICIPAçãO 
DA FAMíLIA

Apesar de ser voltado para 
as meninas, o serviço não fica 
exclusivo a elas. Pelo contrário, 
mamães, titias, todas aprovei-
tam bastante o Dia de Princesa. 
“Normalmente elas participam 
da festa e se divertem como as 
crianças. Ah, e, para elas, ainda 
são oferecidas algumas coisi-
nhas a mais, como por exemplo, 
um delicioso champagne”, se 
diverte a empresária.

Na Cg 
BEAUTy,  

BIANCA (1a 
esq.), ao 
lado das 

amigas, teve 
o aniversário 

dos seus 
sonhos
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MAIS QUE um 
novo trabalho, 

CLáUDIA se 
emociona ao ver 
a felicidade da 

meninada
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Cultura e Lazer

Shows

O carnaval 2017 promete ser de 
muita animação no Buritis. Pelo se-
gundo ano seguido está confirmado o 
desfile do Bloco Baianeiros. O desfi-
le será na terça-feira, dia 28. A con-
centração está marcada para as 13h, 
na Avenida Professor Mário Werne-
ck, em frente ao restaurante Piu Bra-
siliano. Em seguida, ele sai sentido 
MC Donalds e volta para a Mário 
Werneck sentido Shopping Paragem. 

Para muitos foliões de BH, o 
Baianeiros dispensa apresentações. 
Criado no bairro Castelo, no car-
naval de 2015, pelo cantor mineiro 
Danniel Maestri e pelo baiano Lelo 
Lobão, baixista da banda Chicle-
te com Banana, o bloco acabou se 
tornando referência no carnaval de 
rua de Belo Horizonte com a mis-
tura perfeita de Minas com Bahia. 
No ano passado, saiu duas vezes, 
sendo uma no Castelo e a estreia no 
Buritis. Segundo Lelo Lobão, de-
vido à maior estrutura, este ano o 
trio elétrico deverá percorrer entre 
duas e três voltas. “Teremos uma 
estrutura jamais vista no carnaval 
de BH. Ano passado recebemos em 
torno de 20.000 pessoas, para esse 
ano acreditamos que podemos até 
dobrar, devido ao grande sucesso 
de 2016 e ao excelente ano e reper-
cussão nos shows dos Baianeiros 
por onde passamos em BH, interior 
e até São Paulo”.

Pré-carnaval
Mas, a folia no bairro vai come-

çar alguns dias antes do carnaval. 
Está confirmado para os dias 11 e 
12 de fevereiro a primeira edição 
do CarnaBuritis. O evento, que será 
realizado na Rua Henrique Badaró 
Portugal, irá contar com uma mega-
-estrutura e apresentação de grandes 
bandas. Ainda irá contar com um es-
paço totalmente dedicado às crian-
ças. Nos dois dias a folia começa às 

carnaval agitado 
no Buritis

13h e a entrada é gratuita.   
Já no dia 18 haverá a segunda 

edição do SAMBURITIS. Nova-
mente, o evento será voltado para 
a família do bairro, misturando du-
rante todo o dia, atrações para a ga-
rotada, jovens e adultos. A grande 
mudança será no local de sua reali-
zação. Ao invés da Victório Magna-
vacca, assim como o CarnaBuritis, 

ele acontece na Henrique Badaró 
Portugal, entre as ruas Eli Seabra 
Filho e Fábio Vasconcelos. O intui-
to da organização com a mudança é 
oferecer o menor impacto possível 
ao trânsito do bairro. O evento está 
marcado para iniciar às 09h. Ah! E 
não esqueça a fantasia. Ao final da 
festa, as melhores alegorias infantis 
e adultas serão premiadas.

Do Rio a Salvador
24 de Fevereiro
Local: Land Spirit Club  (BR 356, 7575 - km 7,5   
            - Olhos d’Água) 
Horário: 20h
Ingressos: R$160 feminino, R$ 180 masculino
Vendas: Site Sympla.com

Carnaval Exclusive
24 a 26 de Fevereiro
Local: Esplanada do Mineirão
Horário: 21h
Ingressos: R$ 50 (individual), R$130 (passaporte)
Vendas: Lojas e site Central dos Eventos 
A festa contará com um palco 360°.

Festival Carnavália
25 a 28 de Fevereiro
Local: Parque das Mangabeiras
Horário: 12h
Ingressos: R$ 180 (passaporte, 2º Lote)
Vendas: Site Sympla.com

Monobloco
28 de Fevereiro
Local: Esplanada do Mineirão
Horário: 14h  /  Entrada franca
O Monobloco é conhecido por arrastar cerca de 400 mil 
pessoas no Rio de Janeiro. 

Carnaval kids
27 de Fevereiro
Local: Esplanada do Mineirão
Horário: 09h
Ingressos: R$ 20 (criança) / R$ 30 (adulto)
Vendas: Site Central dos Eventos

A 43ª edição da Campanha de Popula-
rização do Teatro e da Dança segue a todo 
vapor. Até o próximo dia 19 de fevereiro 
estarão em cartaz, a preços promocionais, 
centenas de espetáculos. A programação 
completa e compra de ingressos podem ser 
encontrados no site www.sinparc.com.br.

Teatro
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Painel

O avançar da idade, prin-
cipalmente para quem já al-
cançou a sexta década de vida, 
traz alguns incômodos naturais, 
como diminuição da flexibili-
dade e do equilíbrio, perda da 
força, limitação de movimen-
tos, maior propensão a quedas 
e a doenças do envelhecimen-
to. Como no Brasil e no mundo 
as pessoas estão vivendo cada 
vez mais, os idosos seguem em 
busca de melhoria constante da 
qualidade de vida, saúde, prazer 
e bem-estar. Uma das melhores 
formas de ampliar a longevida-
de é praticar atividades físicas 
e a que mais ganha adeptos nos 
últimos tempos é a hidrotera-
pia, que é praticada em piscina 
terapêutica, com água aqueci-
da, evitando impactos e lesões e 
auxiliando no tratamento de di-

Terceira idade conhece cada vez 
mais os benefícios da hidroterapia

versas doenças que surgem com 
a idade.

Para o fisioterapeuta Rogé-
rio Celso Ferreira, da Fisior Hi-
droterapia, a água possui papel 

de protagonista no tratamento 
de várias doenças. Segundo o 
especialista, é muito comum 
pessoas mais velhas perderem 
progressivamente o equilíbrio, 
devido a deficit dos sistemas vi-
sual e vestibular e por diminui-
ção da velocidade de reação a 
estímulos. Isso pode ocasionar 
alguns acidentes, que em alguns 
casos chegam a ser gravíssimos.

“A hidroterapia pode aju-
dar no autocontrole corporal do 
idoso, proporcionando melho-
ra da força, da capacidade res-
piratória, tratamento de dores e 
lesões em geral. O exercício na 
água contribui para redução da 
oscilação postural, recuperação 
do equilíbrio e melhora da con-
dição cardiorrespiratória, entre 
outros”, explica Rogério.

A atividade aquática super-

visionada também é uma exce-
lente forma de melhorar a qua-
lidade de vida na terceira idade. 
“A prática da hidroterapia esti-
mula a maior independência nas 
atividades do dia a dia, pois os 
exercícios fortalecem a muscu-
latura e o equilíbrio e o paciente 
conquista mais confiança, me-
lhorando significativamente sua 
autoestima e bem-estar, facili-
tando a socialização e a integra-
ção com outros colegas e com a 
sociedade”, conclui.

O empresário Marco Antô-
nio Wardel, 76 anos, buscou a 
clínica para tratar uma gonartro-
se bilateral, que é um tipo de ar-
trose no joelho que geralmente 
é causada por algum trauma di-
reto, como um tombo em que o 
indivíduo apoia com os joelhos 
no chão, por exemplo. A gonar-

trose bilateral é aquela que afeta 
os dois joelhos. Como não con-
segue fazer caminhada, devido 
ao forte impacto com o solo, 
a hidroterapia foi uma grande 
alternativa para o empresário. 
“Antes havia tentado o pilates, 

mas os resultados não foram tão 
bons. Com a hidroginástica es-
tou muito satisfeito. Mudou mi-
nha vida totalmente. Não sin-
to mais tantas dores. Pretendo 
continuar com a atividade por 
muitos anos”, diz.

ESPECIALISTA enaltece as vantagens 
de se praticar exercícios na água

AULAS de hidroginástica 
promovem saúde em um 

ambiente de muita diversão

Muitos edifícios comer-
ciais, e até condomínios resi-
denciais de alto padrão, vêm 
adotando o cargo de gestor 
de edifícios em sua adminis-
tração. Ele é uma espécie de 
super-zelador, lidando com ge-
renciamento dos funcionários, 
prestadores de serviços, fican-
do encarregado da manutenção 
e muitas vezes da administra-
ção burocrática do prédio, para 
que o síndico se ocupe apenas 
do relacionamento com os 
condôminos.

Limpeza impecável, ilumi-
nação e elevadores funcionando, 
ar-condicionado na temperatu-
ra ideal. Estes são exemplos de 
algumas situações que deixa-
riam tranquilo qualquer condô-
mino, em especial o síndico. 
Pensando em oferecer este 
serviço foi criada a gestão de 
condomínios, inserida no ter-

conheça o gestor de condomínios

mo  “facilities management”, 
que constitui um campo in-
terdisciplinar que se ocupa 
da coordenação de espaços, 
infraestruturas, pessoas e or-
ganizações, frequentemente 
associado a funções relacio-
nadas com a gestão da presta-

ção de serviços gerais a insta-
lações, tais como edifícios de 
escritórios e residenciais. 

Atuando há cerca de três 
anos no Edifício JOB Buritis 
Office, o facílities manager, 
Douglas Moreira, explica 
que, na Europa, esta profis-

são já é bastante conhecida 
e, a cada ano que passa, vem 
ganhando em importância no 
Brasil. “Como o nome mes-
mo diz, ele é um gerente de 
facilidades. Através da sua 
presença, o edifício ganha 
em qualidade e comodidade 

para condôminos. Observo 
desde a limpeza das frestas 
das portas, ao corte da gra-
ma. Absolutamente tudo”, 
ressalta.

O Edifício JOB Buritis 
Offices é um condomínio co-
mercial com 110 salas e uma 

ocupação de mais de 500 pes-
soas. Coordenar algo tão gran-
de é um desafio diário e que 
exige muita capacitação do 
profissional. “Além do cur-
so de facilities, tenho curso 
de gestão de segurança e sou 
síndico profissional. Para atu-
ar na área, o gestor precisa 
estar capacitado e gostar de 
desafios, pois todo dia apare-
ce algo novo para enfrentar. 
Além disso, precisa ter boa 
comunicação e relacionar bem 
com uma grande diversidade 
de clientes e funcionários”, 
diz Douglas.

Os interessados em conhe-
cer mais detalhadamente este 
trabalho de gestor de condo-
mínios podem entrar em con-
tato com o próprio Douglas, 
através do celular (31) 98503-
8569 ou ainda pelo e-mail su-
pervisaoccs@r7.com.

De acordo com DOUgLAS MOREIRA, sua atuação tranquiliza a vida do síndico e harmoniza o ambiente do edifício


